
 

Bonitta af Vejle M/S 1932 - 1941

Skibets Historie
1929 Kontrahert i april.
1930 Bygget som SKULE av Aalborg 
Maskin & Jernskibsbyggeri, Aalborg, 
Danmark for A/S Skule (B. A. Sanne), 
Oslo. Byggesum NOK 1.500.000. Sjøsatt 
05/04, ferdigstilt i juli.
1931 Solgt 05/09 på tvangsauksjon til 
Rederi-A/S Mascot (Arth. H. Mathiesen), Oslo. Omdøpt til BONITA.
1932 Solgt 09/01 for NOK 950.000 til P/R Bonita (C. H. Sørensen & 
Sønner), Arendal.
1938 Solgt i desember for GBP 58.650 til A/S 
D/S Dania (Chr. Andersen), Esbjerg, Danmark.
1940 Registrert i Vejle, Danmark.
1941 Sank 14/10 etter kollisjon med svenske SS BOJAN 
sørøst av Trelleborg, Sverige mens hun var på reise fra 
Luleå, Sverige til Holtenau, Tyskland med jernmalm.
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Længde 100 m - Brede 15 m -Dybde 6,5 m -         
Tonnage 3220 brt - Nationalitet Norsk                      
Værft Aalborg maskin & jernskibsbyggeri Danmark                   
Motor 1 x diselmotor type Burmeister & Wain 4 
takt/enkelv 6 sylinderet 1800HK. Bygget af Burmeister  
& Wains maskin & skibsbyggeri København Danmark     
Hjælpe Motor Damp kedel arbejdstryk 100 psi

Kilde Oplysninger findes nederst på siden

Design © Caspar J

SVÆRHED DYBDE MIN. DYBDE MAX. DYBDE DÆK CERT. 30M+ Dybde speciale

SVÆR 18M 42M X AOWD JA

VRAG TYPE TILSTAND Fiske net/liner Sikker Pos. BREDE LÆNGDE

Motor fragtskib RIMLIG intakt INGEN JA 55.13-62N 13.14-23E

Dykkertur Pris. xxx kr

T - +45 49203388
E - info@masterdive.dk
W - www.masterdive.dk - Bådture

SS Bojan efter 
sammenstødet
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Bonita fd. SS Skule
 
Dansk motorskib bygget i 1930 på Ålborg Maskin & Skibsbyggeri, skibet 
var på 3198 brt. og dets første navn var Skule. Bonita var på rejse fra 
Luleå til Holtenau, med jernmalm til den Tyske krigsindustri den 14. 
oktober 1941, da skibet blev påsejlet i bagbords side af S.S.Bojan, med så 
voldsom kraft at Bonita sank på bare ét minut. Kun 4 ud af besætningen 
på 25 mand blev reddet af Bojan´s besætning, heriblandt kaptajnen der 
kun reddede sig ud af et vindue, fordi han var så spinkel bygget. Døren til 
hans kammer var nemlig blokeret efter det kraftige sammenstød. 
Kollisionen skyldtes delvis Bonita´s afskærmede lanterner, som ellers var 
normalt at føre under krigen.
Vraget af Bonita er meget intakt og flot at dykke på. På et vrag af denne 
størrelse, er afstandene 
så store og detaljerne 
så mange, at det kan 
være svært at bevare 
overblikket, selv efter 
flere dyk. På vraget af 
Bonita, er man dog  
hjulpet af at sigten som 
regel er meget god, 10 - 
15 meter sigt er ikke 
ualmindeligt. Alene 
midterbygningen, er 
mange dyk værd og 
selvom man bliver i 
dette område, er der til 
flere dages dykning uden at man har fornemmelsen af, at have set det 
hele. Der er rige muligheder for at svømme ind, da alle dørene er åbne og 
da væggene mange steder er faldet sammen, kan man svømme uhindret 
fra kahyt til kahyt. Flere steder skal man dog passe på nedhængende 
ledninger, eller apteringen som nogen steder falder ned ved den mindste 
berøring.
Svømmer man bagud i skibet, henover de store lastrum og ned agter, er 
der også her en bygning, hvor man kan svømme ind i styrbords side. Det 
rum man kommer ind i er matroserne og maskinisternes messe. Ovre i 
bagbords side var der tidligere skabe fyldt med porcelæn, de er nu faldet 
sammen, men jeg er sikker på, at man stadig kan finde sig en tallerken 
her. I midten at rummet har man tidligere kunne svømme nedenunder, 
men der er faldet så mange brædder ned, at der skal ryddes op før den 
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nysgerrige kan få sig nogle spændene dyk, men er man først dernede er 
der god plads og masser at kigge på.
Svømmer man fra broen og op mod stævnen, er det flot at se de store 
dobbelte master og bomme. Her kan man på dage med meget god sigt og 
solskin, ligge på toppen af masterne og se hele broen. Det er noget af en 
oplevelse kan jeg love.
Der er også i stævnen mulighed for at svømme ind, fra døren i bagbords 
side kommer man ind i et stort rum, hvor nedfaldet aptering dog gør, at 
der er lidt trangt at vende. Der står en filebænk og på væggen er der en 
reol med bolte og møtrikker. Nu har jeg vist været hele vraget rundt og 
det skulle du også tage at gøre, hvis du får chancen for at besøge dette 
vrag. KÄLLA// Allan Jensen www.vrag.dk

Billeder af Bonitta M/S
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Vraget i Dag i Billeder taget af Rene B 
Andersen

! 5



Billeder taget af Rene B Andersen
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Kilde angivelse
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http://wrecks.se/vrak/ms%20bonita.html

www.vragguiden.dk

www.vrag.dk

http://skipshistorie.net/Arendal/750CHSorensen/Tekster/ARN75019320100000BONITA.htm

www.uvgalleri.dk

Der er mange flere flotte foto på uv galleri.dk 
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